Barcelona, 11de març de 2015

ANDREU MISSÉ, XI PREMI INTERNACIONAL DE PERIODISME
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
EL JURAT LI RECONEIX UNA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL FACILITANT INFORMACIÓ
ECONÒMICA TRANSPARENT, FIABLE I COMPRENSIBLE MÉS ENLLÀ DELS INTERESSOS
I PRESSIONS
El Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, és un guardó
creat l'any 2004 amb la voluntat de recordar la figura de l'escriptor i periodista
Manuel Vázquez Montalbán, mort l'any anterior. El premi, impulsat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, es convoca en dues categories: Periodisme cultural i polític
i Periodisme esportiu.
El jurat del premi Vázquez Montalbán de periodisme cultural i polític, integrat per
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Miguel Aguilar de
Penguin Random House ,Juancho Dumall, de El Periódico, Carles Revés del Grup
Planeta, i Tomàs Delclós, de El País, que actúa com a secretari del jurat, han decidit
per unanimitat atorgar el premi d’enguany al periodista Andreu Missé.
Aquest premi, que ja ha arribat a la seva onzena edició, en paraules del jurat,
radica en què “al ciutadà li cal una informació econòmica transparent per actuar
socialment i políticament. Això suposa la necessitat democràtica d’una
informació fiable i comprensible. Andreu Missé, durant tota la seva trajectòria
professional, ha treballat per donar al ciutadà aquests conceptes més enllà dels
interessos i pressions que pretenen obscurir-los. Missé ha treballat, en diferents
mitjans, i segueix treballant amb aquest esperit”.
D’altra banda, el jurat, també ha fet present la seva preocupació pel debilitament de
la llibertat d’expressió a tot el món, que ha tingut una darrera manifestació tràgica i
criminal, en l’atemptat a Charlie Hebdo. El jurat manifesta també “la seva
preocupació perquè aquests episodis són víctimes, cada vegada més, de l’oblit
interessat en un món informatiu sotmès a una immediatesa que esborra, sense
sentit crític, el passat”.
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Pel que fa a la categoria de Periodisme Esportiu, convocat conjuntament pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Fundació F.C. Barcelona, recordem que
aquest any el jurat va decidir atorgar-lo a l’ex-futbolista i comentarista esportiu
brasiler Eduardo Gonçalves de Andrade “Tostao”.
L’Any passat els guanyadors van ser els tres periodistes segrestats a Síria; Marc
Marginedas, Javier Espinosa i Ricard Garcia Vilanova i anteriors ocasions aquest
premi l’han rebut periodistas com Jordi Évole, Maruja Torres, Anna
Politkóvskaia , Tomás Alcoverro, Seymour Hersh, Roberto Saviano o Juan José
Millás, entre d’altres.

